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  259-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:01. " . ( .. حتى الحق على ظاھرين أمتي من طائفة تزال �"  حديث - 1

  ) 00:02:05. ( عذر غير من الص5تين بين الجمع مسألة - 2

  ) 00:04:52. (  الربا بمال التصرف كيفية مسألة - 3

  ) 00:11:21. ( بالتقسيط البيع حكم - 4

  ) 00:15:37(  البرد؟ في الص5ة تجمع يُقدم؟وھل فأيھما العصر يصل ولم شخص على المغرب وقت دخل - 5

  ) 00:18:05(  ذلك؟ يجزئ فھل فقط رأسه من شعيرات أخذ لكنه التقصير أو الحلق عليه أن يعلم ھو و حج من - 6

  ) 00:19:24(  ؟.متصلة أربع الظھر سنة وھل ؟.بعده أم الس5م قبل ھل السھو سجود يكون متى - 7

  ) 00:20:40... " . ( نسائكم طغت إذا أنتم كيف"  حديث - 8

  ) 00:21:00(  ؟ مسحة لكل الماء يجدد وھل ؟ ث5ثاً  الوضوء في الرأس مسح ثبت ھل - 9

  ) 00:22:00. ( المدينة إلى يذھب لكي التأشيرة تأخر على الشيخ ك5م -  10

  ) 00:23:54... " . ( التربة السبت يوم هللا خلق ما أول"  حديث على ك5م -  11

  ) 00:27:21(  للمسافر؟ الجماعة ص5ة حكم وما الجماعة؟ ص5ة عن التخلف تبيح التي اcعذار ھي ما -  12

  ) 00:30:45(  واcجوزة؟ البطاقات صور فيھا التي البيوت تدخل � الم5ئكة ھل -  13

  ) 00:32:10(  ؟ الدف استعمال حكم ما -  14

  ) 00:33:50(  الصرف؟ في التجارة حكم ما -  15

  ) 00:34:17(  ؟ فيھا الدعاء يكون متى و ا�ستخارة ص5ة كيفية -  16

  ) 00:39:02. ( المحلق الذھب عن سؤال -  17

  ) 00:40:10(  العادية؟ الجلسة يجلس أن يستطيع � لمن التشھُّد في الجلوس كيفية ھي ما -  18

  ) 00:42:10(  شرعية؟ الخطبة تكون ومتى ؟ الخطبة في الفاتحة قراءة يجوز ھل -  19

  ) 00:44:52(  الجھاد؟ أرض في البقاء للمجاھد فيھا شرع التي المدة ھي ما -  20

  ) 00:47:06(  ؟ لmداب كان إذا ا�ستحباب إلى الوجوب من يصرف اcمر ھل -  21

  ) 00:49:26(  ؟ اcعمش عنعنة حكم ما -  22

  ) 00:51:05(  ؟ الشراكة فك كيفية -  23



  ) 00:55:25. (  مقبل الشيخ وَضعَّفه اcلباني الشيخ حسنه حديث على الك5م -  24

 ) 00:56:53. ( النية على المشايخ cحد ك5م -  25

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .)وإرضاء خصومك وزيارة الكعبة (  :السائل 

  .هذا حديث خرافة  :الشيخ 

  مكذوب عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ : طيب شيخنا كيف جند خرافة األثر يعين  :السائل 

  .د له أثًرا نعم ، ال جت :الشيخ 

  )ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ( : سيدي بالنسبة حلديث  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  من أين جتد هذا ؟ )منصورين ال يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة (  :السائل 

  .يف سلسلة األحاديث الصحيحة  :الشيخ 

  صحيح األصل يعين قصدي ، جنده يف الصحيحني ؟ :السائل 

  .نعم جتده يف صحيح البخاري ومسلم  :الشيخ 

قال في بيت المقدس أو في ( : وأين هم يا رسول اهللا ؟ قال : رواية الزيادة تبع الرتمذي ، قالوا :السائل 

  .)أكناف بيت المقدس 

  .هذه ال تصح  :الشيخ 

  ال تصح  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  اهللا جيزيك اخلري ويبارك فيك :السائل 

  اهللا حيفظك :الشيخ 

إن املوضوع كذا كذا ، وزدت هذه : أحد األخوة يسألين يف املستشفى اليوم فقلت له : يعين  ...علينا  :السائل 

إنه حسن صحيح ، فاحلقيقة نسأل اهللا أن يغفر لنا ويتوب : الزيادة بناء على إين رأيت قرأت يف كتاب وقالوا 



  علينا ، نريد نرجع يعين يف هذه املقالة

  اللهم آمني يا رب العاملني آمني : الشيخ

  اهللا يبارك فيكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  حيكي مع غريه   ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم  :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

   كيف احلال شيخنا  :السائل 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  إن شاء اهللا طيب :السائل 

  اهللا ... :الشيخ 

  اهللا حيفظك ويبارك يف عمرك  :السائل 

  أهال  :الشيخ 

اتصل يف أحد األخوة من جدة ، كنت أسأل عن مصطفى بن العدوي ، هو أحد تالميذ  ...يا شيخنا  :السائل 

  مقبل من اليمن ؟ 

  .نعم أعرف هذا  :الشيخ 

  .هو اآلن مبصر  :ئل السا

  .أي نعم أعرف هذا  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  وإياك  :الشيخ 

سؤايل حول مسألة اجلمع بني الصالتني بغري عذر املطر ، أو السفر ، ومىت تصري قضية الضرورة بذلك  :السائل 

مع إنسان آخر ، يف السعودية أو أي تقدر بقدرها يعىن على اإلطالق مثًال إنسان يتكلم باملكاملة هامة : ؟ يعين 

قد تطيل وقت طويل ، يعين يكون هناك وقت طويل هلذه املكاملة : يعين  ...مكان ، ومقتضى هذه املكاملة هامة 



  .، بني مثال املغرب والعشاء ، هل جيوز له مثال أن جيمع مثًال املغرب إىل العشاء يف ذلك 

  ما يدريين :الشيخ 

  نعم :السائل 

  ما يدريين بأمهية القضية هذه ؟ :الشيخ 

  .يعين ترجع إىل قدر اهللا، على درجة أمهيتها  :السائل 

  وما يدريين أنه ال ميكن أن يعوضها ؟ :الشيخ 

  .يريد أن جيمعها مع العشاء على سبيل املثال : يعين  :السائل 

  حدت  :الشيخ 

  . ...نعم  :السائل 

  حدت عن املوضوع: أقول لك  :الشيخ 

  آه حدت : السائل

أو رجعت تكرر السؤال ، أنا أجبتك ما يدريين أن هذه ضرورة ؟ مث ما يدريين أن هذه الضرورة ال ميكن  :الشيخ 

  أن حيصل فائدا يف مناسبة أخرى ؟

  إن كانت عنده بأا ال تؤخر وذات أمهية ، هل ميكن أن جنمع ؟: يعين  :السائل 

الرسول عليه السالم كما قال ابن عباس ، ملاذا : ذا جواب ، أقول يا أخي ما  أبغي أن أعطيك على ه :الشيخ 

. زيد من الناس جيد احلرج فيجوز له اجلمع : ، لكن ال أستطيع أن أقول  )أراد أن ال يحرج أمته ( : مجع؟ قال 

تطيع أن وإمنا هنا يتقي اهللا عز وجل وهو ينطلق إىل ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دين ، أما املفيت ال يس

  .يفيت بأنه جيوز له يف جزئية معينه أو ال جيوز 

  نعم جزاك اهللا خريا وبارك اهللا فيك :السائل 

  وإياك  :الشيخ 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا :السائل 

  صح.. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الغسل وسيلة  :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم : السائلة 



  وعليكم السالم  :خ الشي

  األخ ناصر حممح ناصر: السائلة 

  نعم نعم  :الشيخ 

  معليش يا شيخ ما مشغول : السائلة 

  تفضلي  :الشيخ 

  أسألك سؤاال  ...اهللا يزيد فضلك : السائلة 

  نعم :الشيخ 

  أنا بنت وحاطة عند أيب قبل ست سنوات: السائلة 

  ماذا فعلت  :الشيخ 

  اة أقول لك أنا فت: السائلة 

  طيب بعد هذا ؟ :الشيخ 

  عند والدي منذ مخس سنني حط يل والدي يف البنك حوايل مخسة وعشرين دينار: السائلة 

  نعم :الشيخ 

  يف بنك اإلسكان عارف كيف ، وأخذم منه: السائلة 

  آه :الشيخ 

حاططهم بالفائدة ،  هذه يا سيدي العزيز الفلوس ...باقي منه فلوس ، أنا آخذ مصرويف من أيب  ...: السائلة 

  الفائدة حرام: قلنا له 

  أحسنت :الشيخ 

  هذا ربا: هم يشغلوهم ، قلت له : قال . رأيت كيف : السائلة 

  متام :الشيخ 

ما فيه معي حاليا ، : رأيت كيف ؟ املهم طلب البنك ما سألت عنهم ألن ما حباجتهم أوال ، وثانيا : السائلة 

ما عندي استعداد أروح أعمل بطاقة ، من أجل بطاقة شخصية أو بطاقة  ...مثل ما تقول بطاقة ، أو شيء 

  أحوال مدنية ، أروح أسحبهم ، طيب أنا كنت أريد أسحبهم من زمان ، مخسة وعشرين دينار فقط ال غري

  طيب

هو حطهم من ماله هو ، ليس من تعيب وال من مايل ، أيب هو الذي وضعهم ، يا سيدي العزيز قبل : السائلة 



  ة أو كم يوم يعين أربح عليهم مائة دينار يعين حطوهم باملسابقةفرت 

  نعم :الشيخ 

  مسابقة هذا احلظ اليت يعملوا: السائلة 

  أي نعم :الشيخ 

  ؟ ...اللي يتوسط مثًال ينتظر احلظ : وهذا الربح الذي يتبع احلال يكون حرام وإال ال ؟ يعين : السائلة 

  .قمار هذا قمار  :الشيخ 

  آه قمار تقريبا؟: ة السائل

  .حتديًدا وليس تقريبا ، بالتحديد قمار بعد هذا  :الشيخ 

مث أجد مائة دينار من رقم كذا ، رقم السحب الذي أضعه يف البنك هو الرقم تبعي ، كل الفلوس هلا  :السائل 

أريد أسحب اخلمسة أنا : وأقول أليب الوالد ، أقول له  ...رقم ، أعطوهم رقم الرصيد كذلك يربح مائة دينار 

ال ، البنت تسحبهم ، هم باسم البنت : والعشرين دينار ، ألنه ما جيوز يعين الوالد ملا راح يسحبهم ، قالوا له 

  هادول

  نعم :الشيخ 

ألنه : إذا تسحبيهم ما تعطيهم ألحد ، إيش تريد توزعيهم ، قلت له : أنا ما رحت ، هذا أوال ، وثانيا : السائلة 

  دينار ما آخذهم حد اهللا ما بيين وبينهم ربا ، املائة

  طيب :الشيخ 

  هم الشغالون يف البنك ، أنا آخذ اخلمسة والعشرين دينار آه يا أستاذ ...وال الفائدة اليت : السائلة 

  نعم :الشيخ 

ار ، يا أيب أنا يعين يف حاجة ندفع مثقفات للبيت مائة وأربعني دينار ، مائة ومخسني دين: قلت له : السائلة 

 ...يفضل يعين أعطيين املائة دينار وأدفعهم مثقفات للبيت ،رأيت كيف ما أعرف ما أقول لك يعين هذه ربا 

حرام ، فكيف أنا أريد أنفق على هذه الشغلة فأنا بالتحديد يعين أريد أعرف فقط من األخ ناصر ، يعين هي 

   ذنب أو خطأ لو أخذهم أيب املائة دينار ؟ينوبين: الفلوس ليست فلوسي هي فلوس أيب لكن حطها بامسي يعين 

أنت نصيحيت إليك أنك الزم تأخذي املائة دينار ، تأخذي منهم مخسة وعشرين اليت حطهم أبوك رأس  :الشيخ 

  .مالك واخلمسة وسبعني دينار ، ما تنتفعني منهم وال بقرش واحد ، وإمنا اصرفيهم يف مرافق عامة 

  يعين  للفقراء ؟: السائلة 



ما جيوز ينتفع ذا املال أفراد من الفقراء واملساكني  ال ، وإمنا مرافق : ال ، املرفق العامة غري الفقراء يعين  :يخ الش

عامة مثًال إذا كان هناك مكان يف حارة أو يف بلد أو يف قرية حباجة إىل إصالح أو تعبيد طريق أو سحب ماء أو 

نتفاع فيها عموم الناس وليس أفراد معينني من الناس ، هذا جييز لك ما شابه ذلك ، من األمور اليت يشرتك يف اال

  .واحلالة هذه 

  .واحلمد هللا  ...: السائلة 

  آكله )لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ( : امسعي الرسول يقول  :الشيخ 

  ...: السائلة 

فأنت إذا أخذت املائة دينار  )آكل الربا وموكله لعن اهللا ( طبًعا كالم سليم ألنه كالم النيب الكرمي ،  :الشيخ 

  .وأعطييت اخلمسة وسبعني ألبيك يكون أكلتيه الربا 

، أقول له يعين دائما أحكي له بأحاديث ،  )الحالل بين والحرام بين ( أنا أريد أبعد عن الشبهات : السائلة 

من البنك وإحنا مثال علينا  ...نا لنا من طيب إح: يعين أثبت له بشغاالت معينة ، أجيء له بأدلة ، يقول يل 

  .آخرة السنة هذه مثقفات البيت للمالية 

  .ال ، ال جيوز  :الشيخ 

  .أنا ليس مقتنعة ، الزيادة الداخلة : قلت له : السائلة 

ْمَواِلُكْم ِوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم رُُءوُس أَ (( : ال أنت خلصي حالك من الربا خذي رأس مالك كما قال تعاىل  :الشيخ 

  فقط هكذا. ))ال َتظَلُمون وال ُتظَلُمون 

  اهللا جيمعنا إن شاء اهللا مجيعا يف جنات النعيم. اهللا جيزيك كل خري : السائلة 

  أحسنت موفقة إن شاء اهللا :الشيخ 

  إن شاء اهللا السالم عليكم: السائلة 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  أوردا على احلنفية  الصورة اليت :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 



  بيت الشيخ ناصر الدين :السائل 

  نعم :الشيخ 

  كيف حالك يا شيخنا  :السائل 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  .أنا أتكلم من بريطانيا  :السائل 

  نعم أهال مرحبا :الشيخ 

  حياك اهللا عندي استفسر عن بعض األسئلة  :السائل 

  .اهللا خيلصك من بريطانيا  :الشيخ 

  آمني يارب كيف حالك يا شيخنا :السائل 

  احلمد هللا خبري :الشيخ 

  عندي سؤال واحد :السائل 

  نعم :الشيخ 

نيا ذا املوضوع إنك تشرتي بيت بالتقسيط ، وكل البيوت يف بريطا: يسمونه باالجنليزي املورجيت يعين  :السائل 

  ، أنا مستأجر بيت حالًيا

  أي نعم :الشيخ 

  ما رأيكم إن الواحد يشرتي بيت بالتقسيط ؟  :السائل 

  أال ميكن الشراء بالنقد ؟ :الشيخ 

  .ال ميكن ، ألنه البيت يف هذه املناطق حوايل مائة ألف حقه  :السائل 

  ممكن ؟ ال ميكن بالنسبة للشاري ، أما بالنسبة للبائع :الشيخ 

  الذي يبيعه :السائل 

  نعم :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .ميكن  :الشيخ 

  .إذا أنت معك املبلغ الكامل يبيعك إياه بالكاش  :السائل 

موجودة عندنا يف األردن ، وكل البالد اإلسالمية مع األسف تتعاطي البيع بالكاش : هذه املعاملة يعين  :الشيخ 



  ي ال جيوزاجلواب عند. والبيع بالتقسيط 

  ال جيوز :السائل 

، وحلديث ابن مسعود ى  )من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( : لقوله عليه السالم  :الشيخ 

ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة ، سئل راوي احلديث وهو مساك بن حرب ، قيل له 

عك هذا بكذا نقدا ، وبكذا وكذا نسيئة ، هذا هو بيع التقسيط ، ولذلك أبي: أن تقول : بيعتني يف بيعة ؟ قال 

ال ننصح مسلما أن يشرتي داًرا أو عقاًرا أو مركوبًا أو سيارة ، أو أي شيء بالتقسيط ، إن تيسر له سعر النقد 

ال نقًدا وال  اشرتى فبها ونعمت ، وإذا ما اشرتى يدبر رأُسه كما يفعل الفقراء الذين ال يستطيعون أن يشرتوا

نسيئة ، ماذا يفعلون؟ ال ميوتون يف العراء ، وإمنا يستأجرون ، ويف األمثال العربية القدمية العامية على قد حلافك 

  مد رجليك ،واضح هل فهمت ما قلته ؟

  أي نعم :السائل 

  .هات النقطة  :الشيخ 

أنا أدفع يف الشهر : و للتقسيط الشهري ، يعين نعم ، اليت هي إجيار البيت حاليا الذي أدفعه تقريًبا مسا :السائل 

  حوايل مائتني دينار ؟

يا أخي أنت عايش يف بالد الكفر ، ومن قواعدهم اليت ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس ا ، الغاية  :الشيخ 

نت غري شرعية ، ال الغاية إذا ناسبتنا تربر الوسيلة ولو كا: تربر الوسيلة ، يف الشرع هذه القاعدة باطلة ، يعين 

جيوز عندنا يف الشرع ، فكون املستأجر يدفع أجرة شهرية هذه األجرة تساوي القسط الشهري ، هذا ال يربر أن 

  واضح.يرتكب اإلنسان املعصية 

  نعم :السائل 

  طيب :الشيخ 

  بارك اهللا فيك :السائل 

  وفيك بارك :الشيخ 

  اهللا جيزيك اخلري :السائل 

  اهللا حيفظك :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  اهلاتف يرن



  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  أبا عبد الرمحن كيف احلال ؟ :السائل 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  عندنا بعض األسئلة لو تكرمت لو تفضلت باإلجابة عليها إن شاء اهللا  :السائل 

  تفضل :الشيخ 

دخل املسجد وصالة : فاتتين صالة العصر ، ودخل وقت املغرب فأيهما أصلي ؟ يعين : فيه أخ يقول  :السائل 

  املغرب قائمة الصالة ؟

إن كان قد فاتته صالة العصر بأحد العذرين الشرعيني أال ومها النوم والنسيان ، فيبدأ بصالة العصر قبل  :الشيخ 

ته بغري هذين العذرين فال جمال له لصالا ال قبل املغرب وال بعدها صالة املغرب ، أما إن كانت صالة العصر فات

.  

  يعين املفرتض يا شيخ يصلي املغرب بنية العصر؟ :السائل 

  نعم قد أجبتك بارك اهللا فيك :الشيخ 

  نعم نعم :السائل 

صر ، لكن بشرط يصليها قبل صالة املغرب واضح إنه يصلي الع: يصليها قبل صالة املغرب ، ملا نقول  :الشيخ 

أن يكون نسي ذلك أو نام عنها ، أما إذا كان ملتهي بتجارته وبضاعته وهلوه ولعبه ، إىل آخره فقد فاتته الصالة 

  .، وال جمال إلعادا ، سواء قبل املغرب أو بعد املغرب 

اجلمع يف هذه  جيمع ، فهل: إذا فضيلة الشيخ عندنا اجلو كما تعلم بارد ، فبعض أهل العلم يقول  :السائل 

  احلال جائز؟

إذا كان الربد شديًدا وجيد الناس يف احلضور إىل املسجد يف الصالة التالية حرًجا جيوز لرفع احلرج عن  :الشيخ 

  .األمة 

لكن عندنا إمام املسجد خيالف املصلني كلهم وال جيمع ، حىت يف سنوات سابقة فيه مطر غزير جدا  :السائل 

لون يرتكون املسجد ، ويذهب كل إنسان إىل بيته أو إنسان إىل مسجد آخر ، ولكن يكون وال جيمع ، واملص

  اإلمام ال يأخذ بأقوال أي إنسان كان؟



  .إذا كان واحد يريد أن جيمع يصلي يف مسجد آخر : يعين  :الشيخ 

  يعين نرتك هذا اإلمام ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  حج هذا العامكذلك يا فضيلة الشيخ عندنا أخ   :السائل 

  نعم :الشيخ 

  وهو يعلم أن اإلنسان جيب عليه أن حيلق رأسه أو يقصر :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  أخذت من بعض الشعر فقط: يقول  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  فما حكم هذا الشيء ، أخذ شعريات بسيطة من رأسه ؟ :السائل 

بد له أن يأخذ شعر رأسه كله إما حلًقا أو قًصا ، هذا ينصح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمر أنه ال :الشيخ 

هكذا ينصح ، أما الذي فعله فهو مذكور يف بعض املذاهب املتبعة اليوم ، وهو باعتباره رجًال عامًيا فهو معذور ، 

ض رؤوسكم حملقني بع: ، ما قال  ))ُمَحلِقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصرِيَن (( : لكنه ينصح ويُذكر مبثل قوله تعاىل 

ومقصرين بعض رؤوسكم ، وإمنا الكل ، يوصي ذه النصيحة إذا ما حج أو اعتمر مرة أخرى ، أما الذي مضى، 

  .مضى على عجره وجبره 

فالن أدرك من صالة الفجر ركعة وسلم مع اإلمام ناسًيا ، فسجود السهو يكون قبل السالم أم بعد  :السائل 

  السالم ؟

ليه سجود سهو إال بعد أن ينفصل من اإلمام إذا سها ، فيسجد إن شاء قبل السالم هذا حنن ال نرى ع :الشيخ 

، وإن شاء بعد السالم ، والتفصيل املعروف بأنه يف الزيادة قبل أو بعد والعكس بالعكس ، فهذا التفصيل له 

شاء سلم وذلك  بعض األحاديث ، ولكن ملا جتمع األحاديث كلها يتبني أن للساهي يف الصالة له اخلرية ، إن

  .أفضل مطلًقا ، وإن شاء مل يسلم إال بعد االنتهاء من سجديت السهو 

فضيلة الشيخ األربع ركعات السنة بالنسبة لصالة الظهر تكون متصلة يف الفرض أم نفصل بينهما  :السائل 

  .بالتسليم 

  .هذا هو األفضل  :الشيخ 

  التسليم ؟ :السائل 



  .أي نعم  :الشيخ 

كيف أنتم إذا بغى نساؤكم وفسق ( ك يا فضيلة الشيخ حديث كثريًا ما يكررونه عندنا وهو كذل  :السائل 

  ؟ )شبانكم 

  .ضعيف ال يصح  :الشيخ 

  ال يصح  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  أعظم اهللا مثوبتكم وجزاكم كل خري :السائل 

  . ...تقبل اهللا منك وشكرا  :الشيخ 

  كيف يا شيخ ؟  :السائل 

  .خطها ال تس :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  شيخ كيف حالك  :السائل 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  أنا من اجلزائر ... :السائل 

  . ...أهال مرحبا  :السائل 

  تفضل  :الشيخ 

  سح على الرأس يف الوضوء ثالث مرات ؟املسح على الرأس هل ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مي

  .نعم ثبت أحيانًا  :الشيخ 

  هل جيدد اإلنسان املاء ، إذا ما مسح على الرأس ثالث مرات ، أم مرة يكفي؟ :السائل 

  جيدد :الشيخ 

  .جيدد املاء  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 



  بارك اهللا فيك :السائل 

  وفيك بارك :الشيخ 

  السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :لشيخ ا

  . ... :السائل 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  الو  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته :الشيخ 

  مساك اهللا باخلري شيخنا :السائل 

  الربكاتمساك اهللا باخلريات و  :الشيخ 

  أنا أكلمك من السعودية حممد هاشم القرشي من املدينة :السائل 

  أهال مرحبا :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك :السائل 

  كيف حالك  :الشيخ 

  كيف حالك طيب  :السائل 

  طيبك اهللا احلمد هللا :الشيخ 

  أنت مىت تأيت املدينة ؟ ... :السائل 

علينا كثريًا حىت غلب على ظين أا لن تأيت ، ولذلك فسنحاول أن  واهللا حنن ننتظر التأشرية اليت تأخرت :الشيخ 

  .نأتيكم بتأشرية العمرة ، وذلك فيما أظن بعد حنو شهر إن شاء اهللا 

  شيخنا  ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

  ا وال؟أنا أترك لك رسالة مع أبو ليلى مرة من املرات للشيخ محاد األنصاري ؟ هل حبثت فيها وإال رأيته :السائل 



  .نبحث فيها  :الشيخ 

  اهللا يبارك فيكم ألنه أنا زرته من قبل كم يوم :السائل 

  نعم :الشيخ 

  .واهللا كأن الرجل مشغول الشيخ ، وإن شاء اهللا قريبا نعطيك اخلرب : يل ماذا صنعتم ؟ قلنا : قال  :السائل 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .اك إن شاء نتصل بكم ونزوركم إن شاء اهللا اهللا يبارك فيكم ، فأنا إذا جئت هن: السائل

  اهال مرحبا  :الشيخ 

  حياك اهللا  :السائل 

  أهلني عندي مناسبة طيبة أبو أمحد أبو ليلي يريد أن يتكلم معك :الشيخ 

  طيب بارك اهللا فيكم :السائل 

  .وأنا أقول لك مودًعا السالم عليكم  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .كلم مع أيب ليلى وأنت كذلك خذ ت :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 

  كيف حال الشيخ   :السائل 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  اسالك سؤاال أو سؤالني  :السائل 

  تفضل :الشيخ 

خلق اهللا عز وجل يوم السبت إنه أول ما (  - رمحه اهللا  - يف حديث اإلمام مسلم : السؤال األول  :السائل 

   )التربة 

  نعم :الشيخ 

  فلقد قرأت لإلمام ابن تيمية رمحه اهللا بأنه يقول على هذا احلديث بأنه معلل :السائل 

  نعم :الشيخ 



  وقد رواه البخاري موقوفا على أحد الصحابة ؟ :السائل 

  من قال ؟ :الشيخ 

  .نفس الشيخ ابن تيمية يقول هذا القول  :السائل 

  ال ، أنت ومهت على الشيخ :لشيخ ا

  ومهت :السائل 

  .إن البخاري رواه موقوًفا : ومهت أخطأت على الشيخ ، الشيخ ما يقول  :الشيخ 

  ماذا يقول؟ :السائل 

  أعله بالوقف: يقول  :الشيخ 

  ايش يقول ؟ :السائل 

  أعله بالوقف :الشيخ 

  أعله :السائل 

  غريه. ف وبني رواه موقوًفا نعم ، وشتان ما بني أعله بالوق :الشيخ 

  طبعا أنت تشرح احلديث ؟ :السائل 

  .الشك  :الشيخ 

ابن تيمية يف تعليله هذا احلديث يعين يستدل على أن أول أيام األسبوع اليت هي األحد وأن اهللا عز  :السائل 

أصابتين أنا على أنه  يف هذه املسألة ، كيف يعين هذه الشبهة اليت ...وجل خلق السماوات واألرض يف ستة أيام 

  .نقدر نقول خلق آدم حلالة فقط يف ستة أيام  ؟ يف احلديث : يعين 

  أنت احلديث استوعبت نصه ؟ :الشيخ 

  . ...تقريبا يعين ، ما كل نصه  :السائل 

معليش قبل الشرح البد أن تكون مستوعب املشروح ، هذه شرح األحاديث جيب أن تستوعب احلديث  :الشيخ 

  أت لك اآلن ، هل يف احلديث ذكر خلق السماوات واألرض؟، فأنا بد

  ال ؟ :السائل 

إذا انتبه ملا يلقى عليك ، احلديث ال يتعلق وال يتحدث مبا حتدثت به اآلية الكرمية اليت تصرح بأن اهللا  :السائل 

ا احلديث فقط بأن هذا احلديث خيالف اآلية ، ألن هذ: خلق السماوات واألرض يف ستة أيام حىت نأيت ونقول 

  يتحدث عما خلق اهللا عز وجل وأوجد من خملوقات وتصرفات جديدة يف األرض فقط



  جزاك اهللا خريا :السائل 

  .واضح  :السائل 

  واضح جدا :السائل 

  جزاك اهللا خريا :الشيخ 

  يا شيخ ... :السائل 

  تفضل :الشيخ 

أول شيء خلق ( ن نعرف يف احلديث الصحيح ، تقريًبا اضطربوا فيه العلماء وهو أول شيء ُخِلق ، حن :السائل 

   )هو القلم 

  أي نعم :الشيخ 

، وأحاديث أخرى تثبت أن اهللا  )كان ولم يكن شيء قبله ( طبًعا فيه أحاديث تثبت أن اهللا عز وجل  :السائل 

   )كان عرشه على الماء ( عز وجل 

  أي نعم :الشيخ 

  قبل املاء ، على احلديث صح وإال ال؟طبعا حنن اللي يف ذهين أن القلم خلق  :السائل 

  نعم نعم :الشيخ 

  وإال فيه اضطراب يف كالمي ؟ :السائل 

  .ما فيه اضطراب :الشيخ 

  .هذا هو الصحيح  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  وإياك :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  .وعليكم السالم  :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 



  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  شيخ ناصر :السائل 

  نعم :الشيخ 

  اسالكم ... :السائل 

  . ...تفضل  :الشيخ 

  ما هي األعذار اليت تبيح التخلف عن اجلماعة ؟ :السائل 

ا املنصوص عليه مثًال ال ميكن حصرها ، ولكن بعضها منصوص ، والبعض اآلخر يعود إىل املكلف ، أم :الشيخ 

املرض ، واملطر ، والربد الشديد والثلج حيث يلحقان باملطر وحنو ذلك ، ولكن هناك أمور ال ميكن ضبطها ألنه 

بل اإلنسان (( : ختتلف اختالف املكلفني ، مثًال احلرج ، احلرج من إنسان آلخر خيتلف وال ينضبط ، وهنا يقال 

  .جلواب عن مثل هذا السؤال ، هذا ما ميكن ا))على نفسه بصيرة 

  طيب غري احلرج مما ال ينضبط ؟  :السائل 

  . ...ذكرت  :الشيخ 

  طيب يا شيخ ، ما حكم صالة اجلماعة للمسافر ؟ :السائل 

هناك مجاعتان مجاعة اإلقامة ومجاعة املسافرين ، فإذا كان الرجل مع ركب مسافر فيجب عليهم أن  :الشيخ 

يف بلد تقام اجلماعات بل اجلمعات ، فال جيب عليهم أن يصلوا اجلمعة ، فضال عن يصلوا مجاعة ، ولو نزلوا 

  .اجلماعة اليت يف املساجد ، ولكن إذا كانوا مجاعة مسافرين ، فعليهم أن يصلوا مجاعة بعضهم مع بعض 

  إذا كان فرًدا واحًدا ؟ :السائل 

  .ال جيب عليه  :الشيخ 

  .اجلماعة  ونزل يف بلد ، هل جتب عليه :السائل 

  .ال جيب عليه قلت لك سلًفا ، ال جتب عليه اجلمعة ، ما دام مسافًرا فضال عن اجلماعة  :الشيخ 

  الدليل ؟ :السائل 

  أال تعلم دليل سقوط اجلمعة ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .جاء يف احلديث أن أربعة ال مجعة عليهم ، ومنهم املسافر  :الشيخ 

  .يسري وإال ينطبق على من وضع رحاله وركبه : ذا املسافر الذي يعين لكن املقصود يف ه :السائل 



  .املسافر النازل أيًضا ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان نازًال يف عرفات ، ما صلى اجلمعة  :الشيخ 

هل معىن هذا أن  )أن المالئكة ال تدخل بيت فيه كلب أو صورة ( طيب يا شيخ احلديث الوارد  :السائل 

ملالئكة ال تدخل معظم البيوت ألن فيها الصور اليت فيها البطاقات الشخصية وفيها حفائظ النفوس وجوازات ا

  السفر وما شابه ذلك ؟

  .إذا كان الصورة معروضة ظاهرة فهو كذلك ، أما إن كانت غري ظاهرة فليس كذلك  :الشيخ 

  .احلديث خاص بالصورة الظاهرة : يعين  :السائل 

  .عم أي ن :الشيخ 

  .إذا وجدت صورة يف جريدة غري ظاهرة  :السائل 

  .أخذت اجلواب  :الشيخ 

  .وإذا مل تكن هناك حاجة هلذه اجلريدة  :السائل 

  .إذا مل تكن هناك حاجة للجريدة ال جيوز أن يأيت ا ، وأن ينقلها بيته  :الشيخ 

  إذا اشرتاها وما يقرأها إال بعد أسبوع مثال؟: يعين  :السائل 

  أخذت اجلواب فيه حاجة إليها وال ما يف حاجة ؟ :يخ الش

  .فيه حاجة  :السائل 

  إذا مل افرتضت أن ما يف حاجة ؟ :الشيخ 

  . ... :السائل 

  . ...اذا يف جمال  :الشيخ 

  .طيب سؤاالن فقط ممكن  :السائل 

  تفضل ...طماع  :الشيخ 

   الزواج وغري العيدين وغري قدوم السفرما حكم استخدام الدف يف املناسبات يف األفراح غري :السائل 

  ال جيوز :الشيخ 

  كمناسبة انتهاء عام الدراسي يف مدرسة أو ما شابه ذلك ؟  :السائل 

  .ال جيوز ، وال يف قدوم سفر ، ال جيوز إال يف العرس والعيد فقط  :الشيخ 

  طيب احلديث الوارد عن املرأة اليت نذرت أن تضرب على الدف ؟ :السائل 

  تضرب على الدف فقط؟ :خ الشي



  .احلديث الوارد اليت نذرت أا تضرب على الدف  :السائل 

  فقط ، تضرب على الدف ، هكذا جاء احلديث ؟: أعد ، أقول لك : أنا ما قلت لك  :الشيخ 

  .ال أذكره  :السائل 

  يعين جاء احلديث أن تضرب على الدف ، فرحا مبجيء من ؟ :الشيخ 

  .صلى اهللا عليه وسلم أظن الرسول  :السائل 

  .لك ال نيب بعد رسول اهللا : ظنك ظن املؤمن ، أو لست فظا ، واآلن نقول  :الشيخ 

  .األصل للعموم يا شيخ  :السائل 

  األصل للعموم حينما ال يكون نص عام مينع فهمت اجلواب :الشيخ 

  ما هو النص عام ؟ :السائل 

  .حترمي آالت املعازف والطرب كلها  :الشيخ 

  طيب يا شيخ آخر سؤال ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل تعب الصرف كما يقولون؟ :سائل ال

  .التجارة بصرف العملة بالعملة ال جيوز إال للضرورة  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا يا شيخ :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  ... :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  . ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

  كيف حالك  :السائل 

  احلمد هللا خبري :الشيخ 

  حياك اهللا :السائل 

  أهال :الشيخ 

  .يا شيخ نريد أن نسألك عن صالة االستخارة وهي كيف الدعاء فيها  :السائل 



  م ، ما حتفظه ؟الدعاء وارد عن الرسول عليه السال :الشيخ 

  نعم يا شيخ

  الدعاء وارد عن الرسول عليه السالم ، ما حتفظه ؟ :الشيخ 

  .واهللا يا شيخ أنا جالس مع إخواين وطلبوا مين يعين كيف االستخارة  :السائل 

  االستخارة عبارة عن  :الشيخ 

  ركعتني :السائل 

  ركعتني ، يصليهما املصلي املستخري :الشيخ 

  وخشوع باطمئنان :السائل 

( : باطمئنان وخشوع وإقبال بقلبه على اهللا عز وجل مث بعد السالم يدعو بدعاء الرسول عليه السالم  :الشيخ 

  )اللهم إني أستخيرك بعلمك 

  )اللهم إني (  :السائل 

  )إني أستخيرك بعلمك (  :الشيخ 

  )بعلمك (  :السائل 

  )وأستقدرك بقدرتك (  :الشيخ  

  )درتك وأستقدرك بق(  :السائل 

  )وأسألك من فضلك العظيم (  :الشيخ 

  )وأسألك من فضلك العظيم (  :السائل 

  )فإنك تعلم وال أعلم ( نعم ،  :الشيخ 

  نعم يا شيخ )فإنك تعلم (  :السائل 

  )وال أعلم وأنت عالم الغيوب (  :الشيخ 

  )وال أعلم وأنت عالم الغيوب (  :السائل 

  )اللهم إن كنت تعلم (  :الشيخ 

  )اللهم إن كنت تعلم (  :سائل ال

  )أن هذا األمر (  :الشيخ 

بني هاللني حتط بدل األمر الشيء الذي تريد تفعله مثال هو السفر هو الزواج هو .  )أن هذا األمر (  :السائل 



  .الشراكة أي شيء 

  .بني القوسني األمور اليت تريد أن تستخري ربنا فيها  :السائل 

  .بدل كلمة األمر  :الشيخ 

  بدل كلمة األمر يا شيخ :السائل 

  اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ( تقول كلمة األمر حتط مثًال الشراكة أو الزواج أو السفر ،  :الشيخ 

  )خيًرا لي 

  )خيًرا لي (  :السائل 

  )في ديني (  :الشيخ 

  )في ديني (  :السائل 

  )ومعاشي (  :الشيخ 

  )ومعاشي (  :السائل 

  )اقبة أمري وع(   :الشيخ 

  )وعاقبة أمري (  :السائل 

  )عاجله (  :الشيخ 

  )عاجله (  :السائل 

  )وآجله (  :الشيخ 

  )وآجله (  :السائل 

  )فاقدره لي (  :الشيخ 

  )فاقدره لي (  :السائل 

  )ويسره لي (  :الشيخ 

  )ويسره لي (  :السائل 

  )وبارك لي في أمري (  :الشيخ 

  ) وبارك لي في أمري(  :السائل 

  )وإن كنت تعلم (  :الشيخ 



  )وإن كنت تعلم (  :السائل 

  )أن هذا األمر (  :الشيخ 

  )أن هذا األمر (  :السائل 

  )شًرا لي (  :الشيخ 

  )شًرا لي (  :السائل 

  )في ديني (  :الشيخ 

  )في ديني (  :السائل 

  )ومعاشي ( نعم  :الشيخ 

  )ومعاشي (  :السائل 

  )وعاقبة أمري (  :الشيخ 

  )وعاقبة أمري (  :سائل ال

  )عاجله وآجله (  :الشيخ 

  )عاجله وآجله (  :السائل 

  )فاصرفه عني (  ...نعم  :الشيخ 

  )فاصرفه عني (  :السائل 

  )واصرفني عنه (  :الشيخ 

  )واصرفني عنه (  :السائل 

  )ثم رضني به (  :الشيخ 

  ايش ؟ :السائل 

  )ثم رضني به من الرضا (  :الشيخ 

  )ثم رضني به (  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  فقط  :السائل 

  .فقط  :الشيخ 



  جزاك اهللا خريا يا شيخ :السائل 

  وإياك  :الشيخ 

  يا شيخ :السائل 

  نعم :الشيخ 

  فيه كتاب آداب الزفاف إليك ، حترمي خامت الذهب وحنوه على النساء ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  حترمي خامت اخلطبة فقط ؟ :  يا شيخ هذا احلديث صحيح ؟ يعين :السائل 

  ال على طول :الشيخ 

  وال أي خامت يف يد املرأة ؟ :السائل 

  .أي خامت ذهب ، أي ثياب ذهب أي طوق ذهب يف عنقها  :الشيخ 

  الذهب كله حترمي على املرأة ؟: يعين  :السائل 

  .ما هو كله  :الشيخ 

  .طب إيش الذي حيق هلا يا شيخ  :السائل 

احمللق اللي هو خامت أو ثياب أو طوق ، هذا احملرم ، ما سوى ذلك أزرار ذهبية ، شكالت ،  الذهب :الشيخ 

  .ما إىل آخره كله حالل  ...

  حملل :السائل 

  نعم :الشيخ 

  اإلسوار حرام يا شيخ :السائل 

  حرام نعم :الشيخ 

  .السوار والطوق واخلامت  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  جزاك اهللا كل خري  :السائل 

  وإياك :الشيخ 

  يا شيخ ... :السائل 

  أهلني :الشيخ 



  جزاك اهللا خريا :السائل 

  ال تنس تقول السالم عليكم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  . ...: سائل آخر 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وبركاتهوعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

  ما تستطيع أن تقف يف الصالة :السائل 

  ال تستطيع أن تقف :الشيخ 

  نعم وإن جلست للتشهد ال تستطيع أن تضع رجلها حتت قدميها :السائل 

  نعم :الشيخ 

  ما املطلوب من املرأة أن متد الرجل أم ترتبع بالرجل؟ :السائل 

  أل اآلن عن وضع زوجتك وال عن أي امرأة ؟أنا فاكر أنت تس :الشيخ 

  .عن وضع زوجيت  :السائل 

  .زوجتك تعمل الذي تسويه  :الشيخ 

  يعين لو كانت جالسة والرجل ممدودة لإلمام :السائل 

  . ... :الشيخ 

  الرجل إذا كان ال يستطيع مثال أن يقوم أن يرتبع ؟: يعين  :السائل 

  .بيع يرحيه أخي ، يرتبع إذا كان الرت  :الشيخ 

  جيلس حالة استطاعته الرتبيع يعين؟: يعين  :السائل 

أنت ما رأيت يف األيام األخرية أن الكل ما يصلي اآلن وجيلس للتشهد مادد رجليه إىل القبلة ، ألين ما  :الشيخ 



ن كانت ال أستطيع أنه أجلس إال ذه الصورة ، فهي إذا كانت تستطيع أن جتلس مرتبعة وترتاح جتلس مرتبعة ، إ

تستطيع إال أن متد رجلها حنو القبلة تعمل ذلك ، ولكن هنا يشرتط بالنسبة للمرأة أن ال ينكشف شيء من 

  .قدمها أو ساقها 

  .تغطيها  :السائل 

  .نعم ، فقط فهي املهم أن تنظر ملا يرحيها  :الشيخ 

  .نعم نعم فتؤدي الصالة خلفه كيفما استطاعت  :السائل 

  .فما استطاعت نعم ، كي :الشيخ 

  نعم فيه سؤال آخر :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  حول قضية قراءة الفاحتة قبل اخلطبة ، إذا أرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأون الفاحتة ؟ :السائل 

  .أنت حتورين معك بالتعبري السوري ، أنت قلت اُخلطبة ، قل اِخلطبة  :الشيخ 

  اِخلطبة :السائل 

  ةيقرأون الفاحت :الشيخ 

  يقرأون الفاحتة بدون دفع أي مهر ، ويتحدد أو ما يتحدد املهر :السائل 

  نعم :الشيخ 

مدة ، واحتمال بعد ما يتم الزواج ، يف خالل الفرتة هذه ، ممكن أن حيضر خطيب آخر للبنت  ...و  :السائل 

  بأن فاحتتك مقرؤه: ، ويقول 

  الفاحتة ماذا ؟ :الشيخ 

  مقرؤه :السائل 

  ؤةمقر  :الشيخ 

  ؟.هل له وضع يف اإلسالم ؟ صحيح وإال غري صحيح  :السائل 

قل (( حنن بالنسبة لقراءة الفاحتة ، حكمها حكم قراءة الفاحتة بعد الفريضة مثل ما يقرأون ثالث مرات  :الشيخ 

  قبل الصالة ، هذه ليس هلا أثر يف السنة ،واضح ))هو اهللا أحد 

  واضح :السائل 

وصار فيه موافقة  . ين أين أعرف سواء قرئت الفاحتة أم مل تقرأ صار فيه خطبة هناك طيب لكن أنا يهم :الشيخ 



  .اخلطبة احلقيقة  ...كما يقول بعض الفقهاء إجياب وقبول ، وإال هي يعين 

  .اخلطبة احلقيقة  ... :السائل 

قرأوا بالنسبة  أي نعم ، معناها ما صارت خطبة شرعية ، فحينئذ إذا جاء خاطب ثاين ، لو كانوا :الشيخ 

  واضح ؟. للخاطب األول فاحتات عديدة ، ال يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية 

  جزاك اهللا خريا

  . ...وإياك  :الشيخ 

  فيه عندي ابين :السائل 

  . ... :الشيخ 

  دمه ؟ ...يسأل من هو أول شهيد يف اإلسالم  :السائل 

  . ... :الشيخ 

  سؤال :الشيخ 

  دمه ؟ ...يف اإلسالم من هو أول شهيد  :السائل 

نعم هذه واهللا حذورات يف اجلرائد واالت ما نعتين فيها إال ، ألن ما يف وراءها إال التهزيل ما فيها علم  :الشيخ 

.  

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم :الشيخ 

  ك يا شيخ ؟كيف حال  :السائل 

  احلمد هللا خبري :الشيخ 

  .لو مسحت بالنسبة للفرضية يف اجلهاد يف أفغانستان  :السائل 

  ال تقل فَرضية :الشيخ 

  نعم يا شيخ :السائل 



  فْرضية :الشيخ 

  فْرضية :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  وإياك :الشيخ 

  أبد ؟ اجللوس كم يستلزم يا شيخ أم إىل :السائل 

ال جيوز للذي خرج جماهًدا يف سبيل اهللا إىل أرض اجلهاد إال بإذن من أمريه ، أما أن يصبح األمر كما  :الشيخ 

يفعل بعض ااهدين اليوم يقضي هناك شهر أو شهرين مث يعود  أدراجه مث ميكث يف بلده شهًرا أو شهرين مث 

ليه أن يسلم نفسه للقيادة هناك ، فإذا أذنت له أن يعود إىل يعود إىل بالده هكذا ، هذه صارت كالنزهة ، وإمنا ع

  واضح. أهله عاد ، وحيددون له أياما مث يرجع ، فليس ميشي منطلقا حسب هواه 

  نعم طيب يا شيخ بالنسبة إلخوانا ألهل احلديث هناك يف باكستان :السائل 

  نعم :الشيخ 

  اكستانيعين إخواننا أهل احلديث السلفيني يف ب :السائل 

  نعم نعم :الشيخ 

  مع مجيل الرمحن :السائل 

  نعم نعم :الشيخ 

  يعين هل عندهم حتديد يف هذا األمر يعين كأم خيريوننا يف مسألة الذهاب والرجوع ؟ :السائل 

نعم أنا أقول لك هذه الشغلة ، ال تتعلق بالعلماء وطالب العلم من أمثالنا ، وإمنا تتعلق بالقواد هناك  :الشيخ 

املسألة : الذين يقومون جتاه العدو ، فهم الذين يعرفون كم حاجتهم إىل الغرباء الذي جاءوا جماهدين ، يعين 

  .ليست مسألة حكم فتوى مين ومن فالن ؟ واضح 

  واضح واضح األمر الثاين يا شيخ :السائل 

  وهو :الشيخ 

ن األمر للوجوب ما مل يصرفها صارف ، يأيت أمر النيب عليه الصالة والسالم تأيت األوامر ، ومعروف أ :السائل 

فيصرفوا ، هل األمر لألدب مصروف ذا الشيء ؟ يعين أمور . هذا األمر لآلداب : يف بعض األحيان يقول 

  اآلداب أوامرها مصروفة تلقائيا أم كيف ؟



  .ما فيها قاعدة يرجع إليها إمنا هو الفقه والفهم ، واألفهام هنا ختتلف  :الشيخ 

  ما فيه شيء ثابت ؟ :ائل الس

  .ال ما يف شيء  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا ... :السائل 

  وإياك  :الشيخ 

  . ...مقعد  ... :السائل 

  لست و احلمد هللا مقعدا  :الشيخ 

  . ...يف بعض االخوان  :السائل 

  أمشي ولكن بصعوبة . ...بأسا لكن هي الشيخوخة  ...ال  :الشيخ 

  هللاخريا إن شاء ا :السائل 

  إن شاء اهللا ... :الشيخ 

  السالم عليكم  :السائل 

  وعليكم السالم من أين تتكلم :الشيخ 

  من السعودية :السائل 

  . ...من السعودية لكن السعودية واسعة  :الشيخ 

  من الدمام :السائل 

  يف جدة فقد أكون هناك قريبا إن شاء اهللا بعد شهر ...من الدمام  :الشيخ 

  . ...اهللا حياك اهللا يا شيخ ما شاء  :السائل 

  أهال مرحبا بك  :الشيخ 

  عنوان ...يا شيخ  :السائل 

  إن شاء اهللا :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا يا شيخ :السائل 

  وإياك :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 



  جزاك اهللا خريا شيخنا :السائل 

  وإياكم يال بسم اهللا  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  كيف ؟ اهللا يبارك فيك  :الشيخ 

  والدنا  ... :السائل 

  كيف حاله ؟   :الشيخ 

  احلمد هللا  :السائل 

  ؟ ...كيف   ...شغلنا  ... :الشيخ 

  . ...عبد الرمحن  :السائل 

  ما يف شيء  ...نشر  :الشيخ 

  اىل اآلن ما يف شيء :السائل 

  اهلاتف يرن

  نعم :الشيخ 

  عليكم السالم :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  سؤال يا شيخ  :السائل 

  تفضل  :الشيخ 

وقالوا ال يقبل تدليس األعمش ، وأنه إذا وقف أحال على غري مليء و ": قال ابن عبد الرب يف التمهيد  :السائل 

فما رأيكم يا شيخ يف هذا . أمساء وذكر  "عن موسى بن طريف : على غري ثقة ، إذا سألته عمن هذا ، قال  ...

  الكالم ؟

هذا هو الذي محل الناس على أال تقبل عنعنة األعمش ، ولكن من جهة أخرى األعمش عنعنته ليست   :الشيخ 

مثال هو معروف ! دائما ما نقبل عنعنته : كثرية ، ولذلك فنحن ننظر إليها بشيء من احلذر وليس بالطرد ، يعين 

عن أيب صاحل ، فحينما تأيت مثل هذه الرواية ما نرتدد يف قبول عنعنة األعمش ، إال إذا ينظر  باإلكثار من الرواية

  هكذا يعين. يف املنت ويف الرواية ما حيملنا على الشك يف صحة املنت ، وهناك نتشبث بالعنعنة 

  ؟ وإن كان املنت مقبوال وموافقا للنصوص: أما إن روى عن غري أيب صاحل ، يعين  :السائل 



  .نعم  :الشيخ 

  منشيه :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  اهللا جيزيك خريا :السائل 

  اهللا حيفظك :الشيخ 

  يف عمرك ...اهللا  :السائل 

  اهللا حيفظك :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  اهلاتف يرن

  الو :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  ليكم السالم   وع :الشيخ 

  . ... :السائل 

  ارفع صوتك وأنا معك :الشيخ 

  . ... :السائل 

  أكثر من سؤال ابشر نعم تغري طعمه او رحيه أو لونه نعم :الشيخ 

  الشيخ ...السالم عليكم  :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  . ... :السائل 

  أهلني :الشيخ 

  اهللا فيك أريد أسالك سؤاال بارك :السائل 

  تفضل    :الشيخ 

  أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح حمال ، معي يا شيخ :السائل 

  معك ... :الشيخ 



  امسك هذا احملل شريك مضارب ماشي يا شيخ ؟: قلت له : فتحت حمل وتكلمت مع إنسان  :السائل 

  انت امش ال تقف :الشيخ 

ال إنه خالص منشي هو يستفيد وأنا أستفيد ، لكن بالتايل ماشي فطبًعا اتفقنا على أجل غري حمدود ، إ :السائل 

هلذه فهذا اإلنسان ليس شغلته أن يشتغل واحدة وبعدين  ...رأيت أن هذا اإلنسان غري مؤهل  ...مرض فرتة 

صار احملل يرجع لوراء وخيرب ، واملصلحة صارت إنه هذا اإلنسان يطلع من احملل ، فهل جيوز يل أن أخرجه 

  ال أعطيه ؟مقابل من امل

  .إذا تراضيتم جاز  :الشيخ 

هو احملل صار خيرب مثال ، وهذا ليس كفؤا هلذه املسألة ، إنه خيرج كون شريك  ...لكن شرعا وحًقا  :السائل 

  ضارب ؟

  أنت عم تسأل سؤالني وإال سؤال واحد؟ :الشيخ 

  ال السؤال األخري يا شيخ ؟ :السائل 

  .م جاز أنا جاوبتك أنه إذا تراضيت :الشيخ 

  .ممكن هذا يطلب مطالب مثًال  :السائل 

  .جيوز : أنا قلت لك . إذا تراضيتم : يا أخي أنت تقول  :الشيخ 

  .احملل أنا  ...أنا : هو قال  :السائل 

  .إًذا ما تراضيتم  :الشيخ 

  طيب والعمل ؟ :السائل 

ضعتم قيود وشروط ، فلو أصدرمت القيود العمل أنكم ترتاضون ، ألنكم أنتم أخطأمت ملا تشاركتم ، ما و  :الشيخ 

: واملثل العامي يف بعض البالد يقول .  )المؤمنون عند شروطهم ( : والشروط ، والرسول عليه السالم يقول 

فأنت ما حبديث الرسول فعلتم وال باحلكمة سائرة بني الناس متسكتم ، ولذلك أحول . البيان يطرد الشيطان 

  .الشريك إىل الرتاضي  القضية اخلالفية بينك وبني

  طيب لو ما أراد الرتاضي؟ :السائل 

أنت رضيت أنت ، ماذا  ...خالص يا أخي ترفع أمرك للقضاء ، أنت تسأل عم أقول لك اجلواب ، ما  :الشيخ 

  .نريد نعمل 

  .حنن عفًوا يا شيخ نريدها شرعية خوفا أن اإلنسان يقع يف احلرام  :السائل 



ماذا أسوي لك  ...: تك اجلواب بالناحية الشرعية بس أنت عمال تالغيين تقول لك اهللا يهديك أعطي :الشيخ 

  ؟

  ما حيق يل مثال بالقوة باإلجبار أطلعه ؟ :السائل 

  .هو ما طلع باإلجبار  :الشيخ 

  .هو كان شريكا مضاربا  :السائل 

  .ولو كان ، هو له حق وأنت لك حق  :الشيخ 

  وربح احملل ، خيرج له من الربح شيء ؟يف حالة بيع احملل اآلن  :السائل 

  .شريكك يا أخي ، شريكك هو :الشيخ 

يا شيخ حنن ملا اشرتكنا من املعروف عند الناس أنه شريك مضارب عادي ، عند كل الناس هذا شريك  :السائل 

  مضارب 

  .خسارة  ...ما هو الشريك املضارب ؟ وإال  :الشيخ 

  .ؤهل للشغلة هذه أنه غري م: فقط أنا قلت لك  :السائل 

جيوز كالمه صحيح ؟ كالمك أنت صحيح ؟  ...ما أعرف يا أخي أنه غري مؤهل ، أنت تدعي هكذا  :الشيخ 

  .القضية إًذا وقع خالف بينك وبينه إذا ما حيله االفتاء يريد القضاء 

  نذهب للقضاء والقضاء حيل ؟: يعين  :السائل 

  .هكذا نبني ذاك إًذا لو ما تواقفتم مع بعضكم  :الشيخ 

  إذا ذهبنا للقضاء ما نكون آمثني يعين ؟: يعين  :السائل 

  .ال ما تكونوا آمثني ، إذا كان ما تصاحلتم مع بعضكم  :الشيخ 

  طيب يا سيدي بارك اهللا فيك :السائل 

  آمني :الشيخ 

  السالم عليكم :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  فيجوز له ذلكإال إذا كان عاملا 

  يرن اهلاتف

  نعم :الشيخ 



  السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم 

  ... :السائل 

  أهلني احلمد هللا :الشيخ 

  بالنسبة حلديث السوق صحيح يا شيخ ؟  :السائل 

  .حديث حسن ثابت بطرقه  :الشيخ 

يف حتقيق احلديثني  ... من األحاديث يقدم ألخ يف كتاب ...فيه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  :السائل 

  .ويضعفها وجائي بأدلة ، فأحببت أن أتأكد منك يا شيخ  ...السوق و

  . جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك السالم عليكم :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته رأيت عن هذه الرسالة شيء ؟ :الشيخ 

  .يدان أي نعم شفتها األخ امسع عادل السع :السائل 

  مطبوعة ؟ :الشيخ 

  .مطبوعة نعم  :السائل 

  موجودة يف السوق ؟ :الشيخ 

واهللا ما أظن شيخنا لكن وجدت نسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاءين ، فأنا عندي منه ممكن  :السائل 

  .أجيب لك منه 

  وأين طبعه ؟ :الشيخ 

  .يف مصر  :السائل 

  كم صفحة تقريًبا ؟  :الشيخ 

  .أنه ثالثون أربعون صفحة ، صغري ك  :السائل 

  .مقدم له الشيخ مقبل  :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  إنه أنا يف صدري ضعف هذين احلديثني منذ أمد: ويقول يف مقدمته  :السائل 

  كيف كيف ؟  :الشيخ 



  يقول يف صدري ضعف هذين احلديثني منذ أمد :السائل 

  نعم :الشيخ 

  عندي فوافق ما عند أخينا ما :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  .أي نعم واهللا أعلم  :السائل 


